
 

 

UCHWAŁA NR VIII/48/2015 

RADY GMINY KONIUSZA 

z dnia 18 czerwca 2015 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/2015  Rady Gminy Koniusza z dnia 19 luty 2015 roku w sprawie  

zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób  fizycznych w drodze  inkasa,  

ustalenia  inkasentów  tych podatków oraz  ustalenia  wynagrodzenia  za  inkaso. 

 Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku 

leśnym (t.j. Dz. U. Nr 2013, poz. 465), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku,  Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), 

Rada Gminy Koniusza u c h w a l a co   następuje: 

§ 1. W uchwale Nr V/23/2015 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 luty 2015 roku w sprawie   zarządzenia 

poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów 

tych podatków oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso zmienia się treść § 2 pkt 9, który otrzymuje brzmienie: 

9. Gnatowice – Pan Marcin Szopa 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koniusza. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                                                              Andrzej Nogieć 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 czerwca 2015 r.

Poz. 3843
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